Referat:

Styrmandsmøde den 25. marts 2018:

Præstø Roklub
Fjordstien 7
4720 Præstø

Årligt Styrmandsmøde.
Deltagere:

Dato:

25. marts 2018

Finn Snedker, Poul Bramsen, Martin Poulsen, Flemming
Vestergaard, Jan Søndermand, Jesper Ravnsbjerg, John K.
Petersen, Jan K. Petersen, Lars Østergaard, Steen Frederiksen,
Poul Hjort, Hans C. Malmberg, Tove Hjort, Anette Vestergaard,
Ruth Hededal, Carlo, Birgit, Steen Petersen, Michael Berner,
Anette Mortensen og Jørgen Mortensen. Bente C kom senere.

Poul Bramsen orienterede om formålet med Styrmandsmødet. Vi skal have en
debat om hvem der har ansvaret når der ros på vandet og gerne booking af
brovagter.
Det er vigtigt, at alle er klar over hvem der har ansvaret når vi er på vandet. Det
er til hver en tid den styrmand der er registreret i ro protokollen der har ansvaret
for båden og dennes besætning og at turen i alle henseender gennemføres
forsvarligt. Det er styrmandens ansvar, at alle er klar over de farer der er ved bl.a.
at ro i koldt vand.
Husk:
 at der er skærpet omstændigheder når nu vandet er koldt. Der skal ros med
redningsvest når vandet er under 10 gr.
 at der er pligt til at deltage på styrmandsmøde mindst hvert andet år.
 at alle styrmænd er selv ansvarlige for, at vedkommende er bekendt med gældende
ro-reglement.
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På mødet blev yderligere drøftet følgende:
Skal svirvler være løsnet eller spændt når der lægges til ved broen?
 Det er op til den enkelte styrmand hvad der i den givne situation er ansvarligt.

Kan der stilles specielle krav fra styrmandens side, for deltagelse i en tur?
 Ja, det er den ansvarlige styrmand der sætter kravene til deltagerne. Dog skal
gældende ro-reglement altid overholdes.
 Eks.: Kan der i forbindelse med en tur kræves, at roerne har deltaget i

kæntringsøvelser? Ja, hvis den ansvarlige styrmand vurderer, at det er relevant
og/eller han/hun ikke vil tage ansvaret hvis ikke dette kan opfyldes.
Poul Bramsen efterlyser instruktører og hjælperoere til Roskole den 5. og 6. maj
2018. Alle kan melde sig til.
Bliver der afholdt korttursstyrmandskursus?
 Ja. Det vil blive annonceret af ro-chefen. Se reglementet hvem der er kvalificeret - en
god ide er at have roet alle ture i dagligt ro-farvand.

Referent:
Jesper Ravnsbjerg Hansen
Næstformand/sekretær
Godkendt af rochef Poul Bramsen den 30. marts 2018.
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